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Warszawa, 3 listopada 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Dostawę mebli laboratoryjnych,
dygestorium oraz okapów laboratoryjnych dla Laboratorium Kontrolno-Analitycznego
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach” informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
Pytanie 1 i 2
1. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ przy opisie dygestorium, wymaga aby
elektroniczny panel alarmowy dygestorium posiadał badania elektromagnetyczne
potwierdzające zgodność z normami PN-EN 61000-4 część 2,3,4,6,11 ze zm. I PN-EN
55016-2 cześć 1,3 ze zm. Badania tego typu dla paneli operatora nie są wymagane
na terenie Unii Europejskiej i nie są wykonywane dla takich elementów. Dodatkowo
tak precyzyjne wymagania wskazują tylko jednego producenta, który wykonał badania
na własne potrzeby. Podtrzymanie tego wymogu jest sprzeczne z Pzp i niezgodne
z zasadami uczciwej konkurencji. Jedyną normą opisującą wymagania bezpieczeństwa
oraz zasady działania dygestorium jest PN-EN 14175. W związku z powyższym, czy
Zamawiający dopuści dygestorium, które będzie posiadało certyfikat zgodności z normą
PN-EN 14175-2,3, wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium
potwierdzający bezpieczną pracę urządzenia ?
2. Zamawiający postawił nieistotne wymagania dotyczące paneli elektronicznych
w dygestorium, natomiast nie uwzględnił żadnych wymagań odnośnie samego
dygestorium, jako urządzenia, które ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo
użytkownikom. Dygestorium to urządzenie, w którym wykonywane są prace
z substancjami agresywnymi i powinno stanowić zabezpieczenie użytkowników przed
oparami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia. Takie wymogi stawia producentom
dygestoriów norma PN-EN 14175. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga,
aby dygestoria posiadały certyfikat wydany przez niezależne akredytowane w tym
zakresie laboratorium badawcze, potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów normy
PN-EN 14175- w części 1,2,3,6 ? Ponieważ normy mówią o sposobie wykonania i
badania dygestorium, Zamawiający musi jeszcze postawić wymóg dopuszczalnej ilości
cząstek wydostających się z komory dygestorium przy zadanym przepływie powietrza.
Standardem są wytyczne BG Chemie (Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie)
odnośnie maksymalnej wartości gazów wskaźnikowych φmax (SF6) </= 0,65 ppm, dla
natężenia przepływu powietrza nie większego niż 1100 m3/h dla dygestorium
o szerokości 2100 mm i przy roboczym otwarciu okna na wysokości minimum 500 mm.
Większe wartości gazów wskaźnikowych nie zapewniają bezpieczeństwa użytkownikom,
natomiast zwiększenie przepływu powietrza generuje zbyt duży hałas oraz wymaga
montażu wentylatorów dużej mocy. Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo
i zdrowie pracowników wymaga -dołączenia do oferty certyfikatu zgodności z normą
PN-EN 14175-1,2,3,6 wystawionego przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę
badawczą, potwierdzającego maksymalną wartości gazów wskaźnikowych φmax (SF6)
</= 0,65 ppm, dla natężenia przepływu powietrza nie większego niż 1100 m3/h dla
dygestorium o szerokości 2100 mm i przy roboczym otwarciu okna na wysokości
minimum 500 mm? Brak takiego wymogu naraża Zamawiającego na poważne
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konsekwencje w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, którego skutkiem może być utrata
zdrowia personelu obsługującego dygestorium.
Odpowiedź na pytanie 1 i 2
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostawia wymaganie, aby
oferowane dygestorium spełniało wymagania normy PN-EN 14175-2,3 natomiast rezygnuje
z wymagania spełniania przez dygestorium wymagań dla dygestorium z panelem
elektronicznym – potwierdzonego raportem badań w zakresie bezpiecznej i stabilnej pracy
sterowania i sygnalizacji alarmowej wykonane przez laboratorium wzorcujące wg norm
PN-EN 61000-4 Część 2, 3, 4, 6, 11 ze zm. i PN-EN 55016-2 Część 1, 3 ze zm. lub
równoważnego.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia SIWZ poprzez usunięcie wszelkich zapisów
wskazujących, iż oferowane dygestoria muszą bezwzględnie spełniać wymagania norm
PN-EN 61000-4 Część 2, 3, 4, 6, 11 ze zm. i PN-EN 55016-2 Część 1, 3. Ponadto
doprecyzowaniu ulegają zapisy dotyczące spełniania wymagań normy PN-EN 14175
określające części normy, z którymi zgodności wymaga Zamawiający. W szczególności
zmianie ulegają zapisy:
- pkt 2.5 lit. B Części II SIWZ, które otrzymują brzmienie:
„2.5. Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymagań norm dla dygestorium chemoodpornego,
w tym normy PN-EN 14175-2,3”
- Załącznika Nr 1 do SIWZ w zakresie dotyczącym dygestorium w akapicie dotyczącym
wymaganych dokumentów przy odbiorze przedmiotu umowy:
„Wymagane dokumenty przy dostawie:
- Oświadczenie oferenta
o spełnieniu norm i wymagań określonych dla dygestoriów
chemoodpornych: zgodnie z normą PN-EN 14175-2,3,
- Protokół pomiarowy po uruchomieniu potwierdzający prawidłową pracę dygestorium,
zgodnie z normą PN-EN 14175 ”
Pytanie 3
Zamawiający w wymaganiach umieścił zapis, że dygestorium powinno posiadać szyby
wykonane ze szkła hartowanego. Takie rozwiązanie powoduje zagrożenie dla personelu
w przypadku eksplozji w dygestorium. Szkło hartowane rozpada się na drobne elementy,
które stanowią duże zagrożenie dla osób przebywających w laboratorium. Szyby
zastosowane w dygestoriach powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego, klejonego, które
w takich przypadkach nie rozpada się na drobne kawałki a jedynie pęka. Czy Zamawiający
wymaga aby szyby w dygestoriach wykonane były ze szkła bezpiecznego, klejonego?
Odpowiedź na pytanie nr 3
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie szyb
ze szkła bezpiecznego klejonego jak i hartowanego.
Powyższe odpowiedzi i stanowią zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i z chwilą ich udzielenia stają się jej integralną częścią, a ich uwzględnienie może wymagać
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz
otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 9 listopada
2017 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 9 listopada 2017 r. godz. 11:30.
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